
Sanering asbestdaken gaat niet vanzelf: actie!
Zoals het er nu naar uitziet, zijn asbestdaken per 1 januari 2024 verboden in Nederland. Dat is al over zes jaar. 
Bedrijfsleven en politiek moeten samen dus nog hard aan de slag om het asbest uit ruim honderd miljoen 
vierkante meters dak onschadelijk te maken. De inzet is van levensbelang: een toekomst zonder nieuwe 
asbestgerelateerde milieu- en gezondheidsproblemen. Dringend nodig voor deze toekomst zijn echter nog 
passende wet- en regelgeving, regie op de uitvoering en slimme oplossingen voor knelpunten. De sanering is 
een zeer omvangrijke en urgente klus. Maar het welwillende bedrijfsleven kan hier alleen in slagen als de 
politiek de juiste bestuurlijke hulp biedt, aldus de landelijke asbestambassadeurs.

Naar asbestvrije en duurzame daken
In ons land ligt nog meer dan honderd miljoen vierkante meter oude asbestdaken. Asbest leek ooit het ideale 
bouwmateriaal, maar de vezels bleken dodelijke kanker te veroorzaken. Jaarlijks overlijden er nu nog steeds 1.000 
mensen aan blootstelling. Sinds 1993 is er een totaalverbod op alle producten met asbest en bij renovaties en 
verbouwingen moeten we het veilig verwijderen. Voor de daken geldt dit vanaf 2024 ook, omdat asbestvezels er 
niet veilig in opgesloten blijken te liggen. Door zon, wind en neerslag komen ze in ons grondwater en leefmilieu 
terecht. En bovendien vormen asbestdaken bij brand voor torenhoge kosten en maatschappelijk ellende. 

Ons voorstel is nu dat we niet alleen het asbest verwijderen maar ook direct nieuwe duurzame daken bouwen, 
bijvoorbeeld met zonnepanelen. Zo dragen we bij aan een Nederland zonder asbestdaken én aan de landelijke 
duurzaamheidsdoelstellingen.  

Samen!
Het is duidelijk: we hebben het Rijk en de politiek nodig. Laten we voortvarend doorgaan op de ingeslagen weg en 
de asbestdaken voor 2024 verwijderen. Als ambassadeurs werken we graag en intensief samen met het Rijk om 
onze ambitie waar te maken. Om te laten zien hoe de ambassadeurs hiermee aan de slag willen organiseerde 
Udo Waltman, directeur van SGS Search, namens de ambassadeurs van het programma voor de 
Versnellingsaanpak sanering asbestdaken op 11 juni een werkbezoek voor staatssecretaris Stientje Van Veldhoven 
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) rondom de praktijk en vernieuwingen rond de sanering van asbestdaken. 
De ontmoeting met de mensen achter lopende initiatieven stond centraal. Zij laten praktijkcases zien van de 
techniek, innovatie en financieringsmodellen rond asbestdakensanering. Samen draagt dit bij aan een succesvolle 
versnelling van de sanering, die nodig is voor een totaalverbod op asbestdaken in 2024. Hoe we dit willen 
realiseren is in onderstaande terugkoppeling en verslag opgenomen. 
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Knelpunten oplossen
De gecertificeerde saneringsbedrijven staan klaar om hun proactieve houding voort te zetten: in 2016 is het 
aantal gesaneerde vierkante meters verdubbeld. Maar dat tempo moet nog verder omhoog en dat kan alleen 
als we een aantal knelpunten oplossen. Ten eerste moet er duidelijkheid komen rond de ingangsdatum van het 
asbestdakenverbod. Wij maken ons zorgen dat er in de Tweede Kamer bij de aanstaande behandeling van de 
aanpassing Wet Milieubeheer twijfel ontstaat over nut en haalbaarheid. Verminderde slagvaardigheid haalt de 
snelheid uit de sanering. We mogen dit probleem echter niet verder voor ons uit schuiven: het lost zich niet vanzelf 
op en een krachtig beleid is nu nodig om alle koplopers, zoals de provincies Limburg, Gelderland en Overijssel, 
verder te ondersteunen. Ook in het jongste regeerakkoord staat een gezonde, veilige leefomgeving voor burgers 
centraal. Daarbij past geen aarzeling rond het verwijderen van de sluipmoordenaar asbest.

Doelgerichte regie
Ten tweede hebben we meer regie en oplossingsgericht denken nodig rondom knelpunten in asbestbeleid 
en –regelgeving. Voorbeelden van knelpunten zijn de faunaregels in de Wet Natuurbescherming en het 
hijskranenverbod. We werken graag nog intensiever samen om de saneringsoperatie te vereenvoudigen en de 
kosten te verlagen. Ten derde willen we de opgave graag actief koppelen aan andere verduurzamingsprojecten, 
zoals transities in de energiehuishouding en landbouw. We zijn ervan overtuigd dat er vele interessante 
verbindingen mogelijk zijn met de opgave voor de energietransitie. Als we de financiële middelen hiervoor kunnen 
vinden, wordt de saneringsopgave van een oud probleem omgebogen naar een noodzakelijke investering in de 
toekomst. Overigens kunnen we, met niet alleen asbesthoudende, maar met alle daken, een gigantisch volume aan 
zonnepanelen realiseren. Daarmee kunnen we zo’n beetje het hele land van energie voorzien. 

Deel 1 werkbezoek: Bezoek saneringslocatie
Het werkbezoek start op een grote saneringslocatie in de buurt van Apeldoorn. Daar ervaart staatsecretaris 
Van Veldhoven hoe bijzonder en soms complex een asbestdaksanering is. Dirk Lagemaat van asbestsaneerder 
Lagemaat B.V. vertelt dat alles erop gericht is de sanering voor de mannen in het veld zo veilig, praktisch en 
werkbaar mogelijk te maken. 

Meer aandacht voor de risicogroepen
Tijdens de busrit - van de saneringslocatie naar de locatie voor het inhoudelijke gedeelte van het bezoek - praten 
de staatssecretaris, gedeputeerden, saneerders en inventarisatiebureaus verder over de uitdagingen in het 
asbestvraagstuk. Zo vraagt Van Veldhoven zich af hoe ze de aanpak meer kan richten op de risicogroep die hun 
asbestprobleem niet zelfstandig kan oplossen. Dit is volgens de ambassadeurs een vrij kleine groep, circa 5% van 
alle eigenaren van asbestdaken, bestaande uit vooral agrariërs en particulieren.
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Steeds meer urgentie
Ten slotte is er ook een groep die sanering wel kan, maar niet wil betalen. Uiteindelijk komt daar handhaving voor, 
maar in de tussentijd voeren andere instanties de druk al op. Sommige banken houden bij de waardebepaling 
van opstal met asbestdaken al rekening met de saneringskosten. En steeds meer verzekeraars stellen niet meer 
verantwoordelijk te zijn voor de gevolgschade bij een asbestbrand. Dit soort ontwikkelingen maakt het voor 
eigenaren steeds urgenter om hun asbestdak te verwijderen.

Problematiek gerichter aanpakken
De staatsecretaris geeft aan dat budget vaststaat, maar dat ze graag wil nadenken hoe het restbudget van het Rijk 
zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet: “We kunnen het via subsidie blijven verdelen op de manier zoals het nu 
gaat. We kunnen ook kijken of we de problematiek gerichter kunnen oplossen op plaatsen waar dat niet op een 
andere wijze kan. Daar kijken we scherp naar. En ook hoe we het proces kunnen versnellen, want 2024 willen we 
halen.”

Deel 2: Inhoudelijk programma: initiatieven en innovaties
Bea Schouten, gedeputeerde van de provincie Gelderland, heet de staatssecretaris welkom op de duurzame locatie 
van het inhoudelijk programma. Een inspirerende omgeving, want hoe mooi zou het zijn als we asbest opruimen, 
de gezondheid van mensen bevorderen én tegelijkertijd iets duurzaams opbouwen. 

Het asbestprobleem is groot. Alleen al in de Provincie Gelderland ligt er nog 20 miljoen m² asbest op daken. Een 
versnelling van de sanering is heel hard nodig. Schouten is dan ook blij met de aanstaande bekrachtiging van het 
kabinet rond het verbod op asbestdaken in 2024. Ze roept de staatssecretaris op deze datum ook vast te houden, 
om iedereen van de noodzaak te doordringen. En het zal hoe dan ook niet vanzelf gaan: het asbestvraagstuk moet 
met vereende krachten aangepakt worden en vanuit het besef dat niet iedereen dit zelf kan aanpakken. Het helpen 
en activeren van deze groep is volgens Schouten een belangrijke rol van de Rijksoverheid. 

Om 2024 te halen is het vooral belangrijk dat we samenwerken, innoveren en van elkaar blijven leren. Dat staat 
ook centraal in het volgende deel van het programma. Daarin presenteren de aanwezigen initiatieven die bijdragen 
aan een succesvolle versnelling van de asbestdakensanering op het gebied van inventarisatie, financiering, 
duurzame asbestverwerking, innovaties en een collectieve aanpak.
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Inventarisatie gebiedsopgave
Om de sanering van asbestdaken gericht aan te pakken, moeten provincies en gemeenten eerst weten waar de 
asbestdaken zich bevinden. Met een detailinventarisatie, tot op huisniveau, kunnen zij de eigenaars informeren 
of saneringen groepsgewijs aanpakken. Deze inventarisatie is al uitgevoerd in Drenthe, Overijssel, Gelderland, 
Utrecht en Limburg en voor een paar omgevingsdiensten in andere provincies. Zo is inmiddels al ruim de helft van 
Nederland in beeld.

Financieringsvormen 
Lelystad is gebouwd tussen 1967 en 1992, in de bloeiperiode van asbest. De gemeente heeft een groot 
asbestprobleem met 25.000 panden die waarschijnlijk asbesthoudend materiaal bevatten. Hiervan hebben in 
ieder geval 1600 panden, waarvan 700 woningen, een asbestdak. Vaak gaat het om rijtjeshuizen - met 
doorlopende daken over meerdere woningen, die gelijktijdig gesaneerd moeten worden - in het bezit van 
particulieren, corporaties én particuliere verhuurders. Vooral bij particuliere huiseigenaren spelen er geregeld 
financieringsproblemen. 

Actieve aanpak
De gemeente is daarom samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) gekomen tot een stimulerings-, 
maatwerk- of verzilverlening voor particulieren met een asbestdak. Georganiseerde bewonerscollectieven, zoals 
het Platform Asbestdaken Lelystad (PAL), verzorgen de procesbegeleiding. Ondanks de actieve aanpak loopt men 
ook hier tegen grenzen aan. Er zijn niet-willers, maar ook niet-kunners: mensen met hele lage inkomens of andere 
ernstige problemen voor wie een financieringsregeling helaas te weinig uitkomst biedt. Een aantal wijken in 
Lelystad zijn al succesvol gesaneerd, maar er zijn ook nog grote stappen te maken.

Leaseconstructie zonnepanelen
Niet alleen de overheid, maar ook de markt kan bijdragen aan financieringsconcepten voor de verwijdering van 
asbest. Kingspan doet dat bijvoorbeeld met een leaseconstructie, waardoor grote investeringen vooraf niet nodig 
zijn. Zo wordt asbestsanering voor vrijwel elk bedrijf mogelijk. Zonnepanelen op het nieuwe dak verlagen het 
leasebedrag per maand én de energierekening. Als de leasetermijn na 7 jaar afloopt, vervallen de maandelijkse 
kosten, maar blijft de energiebesparing. Daarmee zijn na zo’n 20 jaar ook de sanerings- en investeringskosten 
gedekt. Bovendien wordt asbestsanering gekoppeld aan iets positiefs, namelijk duurzaamheid.

Duurzame asbestverwerking
In opdracht van het Ministerie van IenW heeft adviesbureau Tauw een onderzoek gedaan naar de duurzame 
verwerking van asbest. Eigenlijk kun je niet generiek praten over het verwerken van asbesthoudend afval. In 
overleg met de markt zijn drie soorten afvalstromen gedefinieerd: 
1. Afval met een hoge hergebruikswaarde, zoals staal met asbest
2. Homogene asbesthoudende stromen, zoals asbestdaken
3. Niet homogene stromen, zoals bouw- of sloopaval
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Alle drie de stromen worden op dit moment op de daarvoor aangewezen stortplaatsen gestort. In het onderzoek 
zijn beschikbare technieken onderzocht op haalbaarheid en toepasbaarheid. Om het verwerken van asbest in 
toekomst mogelijk te maken dient de overheid nog verder te faciliteren, randvoorwaarden te stellen, ruimte te 
genereren met pilots en vooral operationele barrières weg te nemen.

Duurzame verwerking van asbestdaken 
De verwerking van asbestdaken heeft naar schatting een businesscase tegen de normale storttarieven van €205,- 
per ton. De restwaarde is beperkt, maar de schadelijkheid wordt helemaal weggenomen. Het kan helpen om de 
storttarieven te verhogen, zodat bedrijven duurzame verwerkingsmethoden als een alternatief zien. Maar het is 
misschien nog wel beter om tijdelijke opslag te faciliteren met een fonds. Asbesthoudend afval dat eenmaal is 
gestort, is later namelijk lastig terug te halen. Met technieken voor duurzaam hergebruik in het vooruitzicht, is het 
belangrijk om asbest nu al apart op te slaan. 

Recycling asbesthoudend staal 
Purified Metal Company (PMC) wil een fabriek realiseren om met asbest verontreinigd staalschroot te recyclen. 
De vergunningen hiervoor zijn rond en de bouw gaat starten. Toch is er nog een opstapje nodig, namelijk 
bronmateriaal. Voordat de fabriek is opgestart, moet dit asbestschroot apart worden opgeslagen en dat kost geld 
voor bijvoorbeeld extra logistiek. Als de cyclus eenmaal draait is dat niet meer nodig. Dan wordt asbesthoudend 
staal gerecycled tegen tarieven die concurreren met de stortkosten.

Collectieve aanpak
Een collectieve aanpak helpt bij bewustwording, communicatie, beleid en uitvoering van de sanering van 
asbestdaken. Asbestschakel is een voorbeeld van zo’n collectieve aanpak. Het bestaat uit 19 bedrijven die samen 
goedkoper, sneller en met één aanspreekpunt asbestdaken saneren. Asbestschakel is begonnen in Overijssel en 
heeft navolging gekregen in Drenthe en Gelderland.

IChoosr richt zich onder de naam Gemeenteloket Asbest op de vraagkant van het asbestvraagstuk. Samen met 
gemeenten, die ook het gezicht zijn van het initiatief, faciliteren ze collectief inkopen. De gemeente informeert 
eigenaren van asbestdaken per brief over de wetgeving en hoe ze hun asbest kunnen (laten) saneren. 
Ze bieden daarin ook aan om mee te doen aan een collectief. Op basis van de aanmeldingen verzorgt iChoosr de 
aanbesteding én een persoonlijke aanbieding voor alle inschrijvers. Breda is de eerste gemeente waar dit concept 
is uitgerold. Daar accepteerde een kwart van de inschrijvers de offerte, vooral omdat het zonder zorgen is en 
goedkoper is dan individueel saneren. 

De staatssecretaris vraagt zich af waarom 75% de aanbieding niet accepteerde. De redenen waren divers en 
uiteenlopend maar financieringsproblemen en het uitblijven van het asbestdakenverbod waren het meest 
voorkomend.
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Het blijft mensenwerk
Er zijn verschillende techniek- en procesinnovaties die op zichzelf en gezamenlijk bijdragen aan de 
Versnellingsaanpak. Op de nieuwe website van het Programmabureau Versnellingsaanpak 
Asbestdakensanering die binnenkort online gaat, zijn al deze initiatieven verzameld. Iedereen kan daar 
initiatieven brengen, halen of inspiratie opdoen. 

Maar welke innovaties zijn er nu in de sector? Er zijn procesinnovaties, waarbij partijen in de keten samenwerken 
om sneller te werken en eigenaars van asbestdaken te ontzorgen. Er zijn technische innovaties, oftewel 
optimalisaties, waardoor het proces veiliger en efficiënter verloopt. Maar de werkmethode, het saneringsproces, 
blijft door de slechte staat van verouderde daken uiteindelijk toch vaak handwerk.

Is er dan wel voldoende personeel om dit voor 2024 voor elkaar te krijgen, vraagt de staatssecretaris zich af. Dat is 
een lastige vraag. Op zich lijkt het haalbaar, maar dan is een versnelling noodzakelijk en moet er snel een verbod 
komen. Niet iedereen kan tot 2023 wachten. Daarnaast staat de arbeidsmarkt, ook in de bouw, flink onder druk.

Opening publieke versie Asbestkaart Drenthe
Het bezoek van de staatssecretaris wordt afgesloten met de feestelijke opening van de publieke Asbestkaart 
Drenthe. Op deze levende kaart zijn alle nog te saneren daken en uitgevoerde saneringen aangegeven. Er is ook 
een directe link naar de online zonnekaart. Zo zien eigenaren van asbestdaken direct of hun dak geschikt is voor 
zonnepanelen.

De staatssecretaris complimenteert Drenthe met het initiatief om de asbestproblematiek heel gedetailleerd in 
kaart te brengen: “Ik heb vandaag heel veel gehoord en gezien. Om de versnelling in te zetten, moeten we eerst 
weten waar het asbest zit. Pas dan kun je gericht samenwerken met corporaties of collectief in een groter gebied 
zoals een bedrijventerrein of een woonwijk.”

Samenwerking is cruciaal
“We willen allemaal tot een versnelling komen om in 2024 geen asbestdaken meer te hebben”, sluit 
staatssecretaris Van Veldhoven af. “Daarvoor is samenwerking cruciaal. Alle schakels in de keten moeten op elkaar 
aansluiten: van de communicatie met de eigenaars van asbestdaken, tot aan de best practices die er zijn om het 
proces te optimaliseren. Combinaties die gevonden worden in de ene gemeente, moeten ook elders worden 
toegepast, zonder het wiel steeds opnieuw uit te vinden.”

6



“Het moet ook voor iedereen - bedrijven en burgers - haalbaar zijn. We gaan er goed over nadenken hoe we dat 
slim kunnen inrichten met alle best practices die er zijn. Om 2024 te halen is versnelling en opschaling hard nodig. 
Dat kan alleen als we het samen doen. We moeten allemaal ons steentje bijdragen, gemeenten, bedrijven, de 
wetenschap, provincies en natuurlijk ook het Rijk.”

Met vriendelijke groet,

Udo Waltman, namens de ambassadeurs van de Versnellingsaanpak Asbestdakensanering en alle deelnemers aan 
het werkbezoek op 11 juni 2018.
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